Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum
i szczególne osiągnięcia ucznia – 2018-2019

Lp.

Wybrane zajęcia
edukacyjne

Typ szkoły

Punktacja szczegółowa

Punktacja
maksymalna

TECHNIKUM
Język polski
1.

1. Matematyka
2. Informatyka
3. Technika

Technik
informatyk

Język polski
2.

1. Matematyka
2. Informatyka
3. Technika

Technik
mechatronik

Język polski
3.

Technik
mechanik

1. Matematyka
2. Informatyka
3. Technika
Język polski

4.

Technik
obsługi turystycznej

1. Matematyka
2. Informatyka
3. Geografia

dopuszczający – 2 pkt
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
celujący – 18 pkt

dopuszczający – 2 pkt
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
celujący – 18 pkt
dopuszczający – 2 pkt
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
celujący – 18 pkt
dopuszczający – 2 pkt
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
celujący – 18 pkt

4 x 18 = 72

4 x 18 = 72

4 x 18 = 72

4 x 18 = 72

SZKOŁĄ BRANŻOWA I STOPNIA
Język polski
Elektryk
1.

1. Matematyka
2. Informatyka
3. Technika
Język polski

2.

Mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych

1. Matematyka
2. Informatyka
3. Technika

dopuszczający – 2 pkt
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
celujący – 18 pkt
dopuszczający – 2 pkt
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
celujący – 18 pkt

4 x 18 = 72

4 x 18 = 72

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
7 punktów
Osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):
1.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów
tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

3.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych
organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu :
• międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty
• krajowym – przyznaje się 3 punkty
• wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty
• powiatowym –przyznaje się 1 punkt
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
3 punkty
w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum).
W przypadku absolwentów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza
się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii,
100 punktów
fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
Egzamin gimnazjalny
100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
• język polski - 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
20 punktów
• historia i wiedza o społeczeństwie - 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
20 punktów
20 punktów
• matematyka - 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
20 punktów
• przedmioty przyrodnicze - 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
20 punktów
• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

TERMINY REKRUTACJI :
Terminy
Działanie
od 18 maja do 18 czerwca
2018r.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
od 22 czerwca do 26 czerwcaUzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
2018r.
o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
6 lipca 2018r.
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatów zakwalifikowanych, który
od 6 lipca 2018r.
dokonał wyboru w danym zawodzie w jednej szkole.
od 6 lipca do 12 lipca 2018r. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły –przedłożenie
oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu

13 lipca 2018r.
do 14sierpnia 2018r.

gimnazjalnego, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskaza
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy I oraz podanie informacji o wolnych miejscach
w szkole.
Rekrutacja uzupełniająca

Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum
i szczególne osiągnięcia ucznia -2018/2019

Lp.

Wybrane zajęcia
edukacyjne

Typ szkoły

Punktacja szczegółowa

Punktacja
maksymalna

TECHNIKUM
Język polski
1.

1. Matematyka
2. Informatyka
3. Technika

Technik
informatyk

Język polski
2.

1. Matematyka
2. Informatyka
3. Technika

Technik
mechatronik

Język polski
3.

Technik
mechanik

1. Matematyka
2. Informatyka
3. Technika
Język polski

4.

Technik
obsługi turystycznej

1. Matematyka
2. Informatyka
3. Geografia

dopuszczający – 2 pkt
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
celujący – 18 pkt

dopuszczający – 2 pkt
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
celujący – 18 pkt
dopuszczający – 2 pkt
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
celujący – 18 pkt
dopuszczający – 2 pkt
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
celujący – 18 pkt

4 x 18 = 72

4 x 18 = 72

4 x 18 = 72

4 x 18 = 72

SZKOŁĄ BRANŻOWA I STOPNIA
Elektryk
1.

Język polski
1. Matematyka
2. Informatyka
3. Technika

dopuszczający – 2 pkt
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
celujący – 18 pkt

4 x 18 = 72

Język polski
Mechanik automatyki przemysłowej
i urządzeń precyzyjnych

2.

1. Matematyka
2. Informatyka
3. Technika

dopuszczający – 2 pkt
dostateczny – 8 pkt
dobry – 14 pkt
bardzo dobry – 17 pkt
celujący – 18 pkt

4 x 18 = 72

Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem
7 punktów
Osiągnięcia udokumentowane na świadectwie (maksymalnie 18 punktów):
4.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratora
oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów
tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 pkt
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 pkt
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 pkt
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty

6.

Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych
organizowanych przez Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu :
• międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty
• krajowym – przyznaje się 3 punkty
• wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty
• powiatowym –przyznaje się 1 punkt
Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności
3 punkty
w formie wolontariatu (wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum).
W przypadku absolwentów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza
się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii,
100 punktów
fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r.
Egzamin gimnazjalny
100 punktów
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
• język polski - 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
20 punktów
• historia i wiedza o społeczeństwie - 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
20 punktów
20 punktów
• matematyka - 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
20 punktów
• przedmioty przyrodnicze - 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
20 punktów
• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym – 0,2 pkt. za każdy uzyskany procent,
Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

TERMINY REKRUTACJI :
Terminy
Działanie
od 18 maja do 18 czerwca
2018r.
Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły
od 22 czerwca do 26 czerwcaUzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz
2018r.
o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
6 lipca 2018r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatów zakwalifikowanych, który
od 6 lipca 2018r.
dokonał wyboru w danym zawodzie w jednej szkole.
Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły –przedłożenie
od 6 lipca do 12 lipca 2018r. oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu
gimnazjalnego, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskaza
do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do klasy I oraz podanie informacji o wolnych miejscach
13 lipca 2018r.
w szkole.
do 14sierpnia 2018r.
Rekrutacja uzupełniająca

